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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական Վարչութեան Պատուիրակութեան 

Հանդիպումը Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի Հետ 

ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական վարչութիւնը ներկայացնող պատուիրակութիւն մը, բաղկացած` 

Կեդրոնական վարչութեան ատենապետ Գառնիկ Մկրտիչեանէ, անդամներ Բագրատ 

Եսայեանէ, Անդօ Պահարեանէ, ՀՄԸՄ-ՀԱՍԿ-ի վարչութեան ատենապետ Դաւիթ Յակոբեանէ, 

չորեքշաբթի, 23 Մայիս 2018-ին հանդիպում մը ունեցաւ Հայաստանի Հանրապետութեան 

վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի հետ:  

Պատուիրակութիւնը իր շնորհաւորութիւնները փոխանցեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանին 

ընտրութեան առիթով եւ յաջողութիւն մաղթեց Հայաստանի զարգացման անոր 

աշխատանքներուն: 

Վարչապետը, իր կարգին, գնահատեց ՀՄԸՄ-ի դերը հայապահպանութեան աշխատանքին մէջ 

եւ կառավարութեան անունով պատրաստակամութիւն յայտնեց աջակցելու ՀՄԸՄ-ի 

ծրագիրներու իրականացման ու նպատակներու հետապնդման: 

ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան ատենապետ Գառնիկ Մկրտիչեանը վարչապետին 

ներկայացուց ՀՄԸՄ-ի 100-ամեակին նուիրուած ձեռնարկները, որոնք տեղի պիտի ունենան 

Հայաստանի մէջ, 19-էն 29 յուլիս 2018-ին: Մկրտիչեան ըսաւ, թէ այս ձեռնարկներուն եւ Համա-

ՀՄԸՄ-ական 11-րդ բանակումին մասնակցելու համար հայրենիք պիտի այցելեն միութեան 110 

մասնաճիւղերը ներկայացնող 1200 սկաուտներ: Ապա, ան վարչապետը պաշտօնապէս 

հրաւիրեց մասնակցելու 100-ամեակի գլխաւոր հանդիսութեան, որուն դրական պատասխան 

տուաւ վարչապետ Փաշինեան: 



²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô  ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ øàô¾ÚÂÆ ºô  Þðæ²Î²ÚÆò Ð²Úàò ÂºØÆÜ 
 

 

Üàð Þðæ²Ü,  Ä. î³ñÇ,  ÂÇõ  438, àõñµ³Ã, 25 Ø²ÚÆê, 2018                                                                          4 
 

Արմէն Ռուստամեան. «Պէտք Է Յստակ Դառնայ, Թէ 

Խմբակցութիւններէն Ո՛վ Ընդդիմադիր Է, Ո՛վ 

Կառավարող» 

Խորհրդարանին մէջ Չորեքշաբթի օր լրագրողները Ազգային ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան 

ղեկավար Արմէն Ռուստամեանին հարցուցին, թէ արդեօք կարելի՞ է ստորագրուի 

համաձայնական դաշինք ՀՅԴ, Ելք եւ Ծառուկեան խմբակցութիւններուն միջեւ: Ռուստամեան 

պատասխանեց, որ կայ խնդիր մը, որ չէ լուծուած: 

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» օրէնքով նախատեսուած է, որ պէտք է ըլլան կառավարող եւ 

ընդդիմադիր խմբակցութիւններ: Կանոնակարգ-օրէնքի 7-րդ յօդուածը կը սահմանէ, որ ինչպէ՛ս 

ատիկա պէտք է յառաջանայ: Յօդուածին մէկ մասով կ՛ըսուի, որ ատիկա կրնայ տեղի ունենալ 54 

եւ աւելի տոկոս ունեցող ուժերուն միջեւ, այսինքն` անոնք ձեւաւորեն համաձայնական դաշինք, 

բայց այդ մասով չի տեղաւորուիր, քանի որ այդպէս կը նշանակէ, որ Հանրապետականը կը 

շարունակէ մնալ կառավարող, որ կառավարութիւն չէ ձեւաւորած: Բայց կայ յօդուածին միւս 

մասը, որուն մէջ կ՛ըսուի, որ համաձայնական դաշինք ստորագրած խմբակցութիւնները, անոր 

մասին յայտարարելով, կը նկատուին կառավարող, եւ անոնք, որոնք կառավարութեան 

ձեւաւորման մասին այդ յուշագիրը չեն ստորագրած, կը դառնան ընդդիմադիր», բացատրեց 

պատգամաւորը: 

Ըստ Ռուստամեանի, յօդուածի ա՛յդ երկրորդ մասով ալ պէտք է առաջնորդուիլ: «Ատիկա արդէն 

պէտք է տեղի ունեցած ըլլար: Մենք պաշտօնական առումով յայտարարած ենք, որ դուրս եկած 

ենք համաձայնական դաշինքէն: Նախատեսուած է, որ եթէ դուրս կու գաս համաձայնական 

դաշինքէն, կը դառնաս ընդդիմադիր, բայց մենք նոր կառավարութիւն պիտի կազմենք, եւ այս 

իրավիճակը անհասկնալի է ո՛չ միայն մեր պարագային, այլեւ` ընդհանրապէս», նշեց ան: 
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Անդրադառնալով այն դիտարկումին, թէ քաղաքական այս վիճակը իրաւաբանական ոչ մէկ 

կանոնի մէջ կը տեղաւորուի, պատգամաւորը արձագանգեց. «Քանի որ արտակարգ իրավիճակի 

հետեւանք է այս ամէնը, բնականաբար, կրնան յառաջանալ իրաւական հարցեր, որոնք պէտք է 

կարգաւորուին, բայց լուծման կարելիութիւնը, կը կարծեմ, այն է, որ յուշագիրի ստորագրման 

միջոցով պէտք է կառավարող եւ ընդդիմադիր խմբակցութիւններ յառաջանան»: 

Ան միեւնոյն ժամանակ ըսաւ, որ հարցը արծարծած են: «Ելք-ի մէջ կը քննարկեն այդ խնդիրը: 

Տակաւին չենք հասած որոշ եզրակացութեան, բայց ես իմ կարծիքիս վրայ կը մնամ, որ, ի վերջոյ, 

շատ յստակ պէտք է ըլլայ` անկախ անկէ, փոքրամասնութեան կառավարութիւն է, թէ` ինչ, բայց 

պէտք է յստակ դառնայ, խմբակցութիւններէն ո՛վ ընդդիմադիր է, ո՛վ` կառավարող», շեշտեց 

պատգամաւորը: 

Ռուստամեան աւելցուց, որ խնդիր չի դներ, որ պէտք է համաձայնական դաշինք ստորագրուի: 

«Ես կ՛ըսեմ, որ պէտք է պարզաբանուի եւ յստակ դառնայ կանոնակարգը, որ խորհրդարանին 

մէջ պէտք է ըլլան կառավարող եւ ընդդիմադիր պատգամաւորներ», ըսաւ ան: 

Պատգամաւորը նոյնպէս տեղեկացուց, որ Նիկոլ Փաշինեան ցանկութիւն յայտնած է կազմելու 

կառավարութիւն` իրենց մասնակցութեամբ: «Մենք ըսած էինք, որ կ՛աջակցինք Փաշինեանին, 

բայց չենք յաւակնիր պաշտօններու: Առաջարկը եղած է Փաշինեանի կողմէ: Մենք ասիկա 

նկատած ենք բնականոն, եւ  նախարարական պաշտօններու եւ  նման այլ հարցերու հետ 

կապուած որեւէ սակարկութիւն չէ եղած», ըսաւ ան: 

Հեռաձայնային Հաղորդակցութիւն` Հայաստանի Եւ 

Ռուսիոյ Արտաքին Գործոց Նախարարներուն Միջեւ 

Չորեքշաբթի օր, հայկական կողմի նախաձեռնութեամբ, Հայաստանի արտաքին գործոց  

նախարար Զոհրապ Մնացականեան  հեռաձայնային հաղորդակցութիւն ունեցաւ Ռուսիոյ 

արտաքին գործոց նախարար Սերկէյ Լաւրովի հետ: 

Նախարարները շնորհաւորեցին զիրար այդ պաշտօններուն վրայ նշանակուելու եւ 

վերանշանակուելու առիթով` վերահաստատելով Հայաստանի եւ Ռուսիոյ միջեւ  դաշնակցային 

յարաբերութիւններու յաւելեալ ընդարձակման եւ խորացման շարունակականութեան 

ուղղութեամբ շահագրգռուածութիւնը: 

Կողմերը կարեւոր նկատեցին 14 Մայիսին Սոչիի մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան 

վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի եւ Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութինի միջեւ տեղի ունեցած  

բովանդակային երկխօսութիւնը: 

Նախարարները քննարկեցին երկկողմ եւ բազմակողմ մակարդակներով փոխադարձ 

գործակցութեան առնչուող հարցեր, շրջանային եւ միջազգային խնդիրներ: 

Հայ-ռուսական յարաբերութիւնները յառաջ մղելու եւ  հրատապ հարցերու աւելի 

հանգամանալից քննարկման նպատակով Զոհրապ Մնացականեան ընդունեց մօտիկ 

ապագային Մոսկուա այցելելու Ս. Լաւրովի հրաւէրը: 
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Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարը բարձր գնահատեց Ռուսիոյ, ԵԱՀԿ-ի Մինսքի 

խմբակի համանախագահ միւս երկիրներու` Ֆրանսայի եւ Միացեալ Նահանգներու հետ 

գործադրուող ջանքերը Արցախի տագնապի խաղաղ լուծման ուղղութեամբ: Այս ծիրին մէջ 

Զոհրապ Մնացականեան վերահաստատեց Հայաստանի յանձնառութիւնը արցախեան 

հիմնախնդիրի բացառապէս խաղաղ լուծման` ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի 

համանախագահութեան ծիրին մէջ: Ան ընդգծեց, որ հոլովոյթին յաջողութեան համար կարեւոր է 

խաղաղութեան միտուած մթնոլորտի գոյութիւնը: 

Քննարկուեցան Պարէնի Եւ Գիւղատնտեսութեան 

Կազմակերպութեան Հետ Համագործակցութեան Հարցերը 

Հայաստանի գիւղատնտեսութեան նախարար Արթուր Խաչատրեան Չորեքշաբթի օր 

հանդիպում ունեցաւ Հայաստանի մէջ ՄԱԿ-ի Պարէնի եւ գիւղատնտեսութեան 

կազմակերպութեան ներկայացուցիչներուն հետ` ընթացիկ գործունէութիւնը եւ 

համագործակցութեան հեռանկարները քննարկելու նպատակով: Հանդիպման կը մասնակցէին 

Հայաստանի գիւղատնտեսութեան նախարարի տեղակալ Արմէն Յարութիւնեան, Պարէնի եւ 

գիւղատնտեսութեան կազմակերպութեան փորձագէտներ, նախարարութեան այլ 

պատասխանատուներ: 

Ողջունելով հիւրերը` նախարար Արթուր Խաչատրեան կարեւոր նկատեց Պարէնի եւ 

գիւղատնտեսութեան կազմակերպութեան աջակցութեամբ գիւղատնտեսութեան մարզին մէջ 

իրականացուող ծրագիրները` վստահութիւն յայտնելով, որ Հայաստանի գիւղատնտեսութեան 

նախարարութեան հետ համագործակցութիւնը պիտի շարունակէ ընդլայնիլ եւ խորանալ: 

«Գիւղատնտեսութիւնը երկարաժամկէտ խնդիրներ կը լուծէ, եւ մենք կը գիտակցինք, որ 

որոշակի շեշտադրումներու փոփոխութիւն պէտք է ըլլայ: Մասնաւորաբար, եթէ հաշուի առնենք, 

որ որոշ մարզերուն մէջ արտադրանքի էական մասը` մինչեւ 90-95 առ հարիւրը, կը գոյանայ 

փոքր տնային տնտեսութիւններէն, տրամաբանական է, որ զանոնք  նոյնպէս անհրաժեշտ է 

քաղաքականութեան մէջ ներգրաւել: Բացի անկէ, փոքր տնտեսութիւնները պէտք է ընդգրկել 

նաեւ համագործակցութեան մէջ: Արդիւնաւէտ համագործակցութիւնը մեզի համար շատ 

կարեւոր է  շահերու պաշտպանութեան, ինչպէս նաեւ գիւղատնտեսական արժեշղթան 

ամբողջականացնելու տեսանկիւնէն», նշեց նախարարը: 

Հայաստանի մէջ ՄԱԿ-ի Պարէնի եւ գիւղատնտեսութեան կազմակերպութեան ներկայացուցիչի 

օգնական Գայեանէ Նասոյեան իր խօսքի սկիզբը շնորհաւորեց Արթուր Խաչատրեանը` 

Հայաստանի գիւղատնտեսութեան նախարարի պաշտօնը ստանձնելուն առիթով` մաղթելով 

արդիւնաւէտ աշխատանք: 

Գայեանէ Նասոյեան այնուհետեւ ներկայացուց 2016-2020 թուականներու Պարէնի եւ 

գիւղատնտեսութեան կազմակերպութեան առաջնահերթութիւններու ծրագրային շրջանակը, 

յատուկ անդրադարձ կատարուեցաւ Հայաստանի մէջ խաղողի ծիներու պաշարներու 

պահպանման, ձկնաբուծութեան մարզին մէջ ջրային աղբիւրներու այլընտրանքային 

օգտագործման, կաթնամթերքի մատակարարման եւ վերամշակման հոլովոյթներու 

բարելաւման ուղղուած ծրագիրներուն եւ այլ հարցերու: 
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Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան 

Ը. Պատգամաւորական Ժողովի Հաղորդագրութիւն 

Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութիւնը իր Ը. Պատգամաւորական Ժողովը 

գումարեց Երեւանի Անի հիւրանոցի մէջ, 19, 20 եւ 21 Մայիս 2018-ին: Ժողովին կը մասնակցէին 

15 շրջաններ ներկայացնող  պատգամաւորներ, հրաւիրեալներ, Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի ներկայացուցիչը, 

Հ.Մ.Ը.Մ.ի եւ Հ.Օ.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւններու ներկայացուցիչները եւ ի պաշտօնէ՝ 

Համազգայինի հաստատութիւններու եւ գրասենեակներու տնօրէնները:  

Ժողովը մէկ վայրկեան յոտնկայս յարգեց յիշատակը անցնող քառամեակին մեզմէ առյաւէտ 

բաժնուած համազգայնականներու: Երեք օրերու ընթացքին, ժողովը քննեց շրջանաւարտ 

Կեդրոնական Վարչութեան քառամեայ աշխատանքը եւ գոհունակութեամբ հաստատեց, որ 

աննախընթաց կերպով ընդարձակուած է Համազգայինի գործունէութեան ծիրը, յատկապէս՝ 

Քուէյթի նոր շրջանի կազմութեամբ եւ Արցախի, Ջաւախքի ու Համազգայինի Հիմնադրամի 

Հիւսիսային Ամերիկայի գրասենեակներու հիմնադրութեամբ: Նորութիւններ են նաեւ 

Հիւսիսային Ամերիկայի երեք շրջաններու գործակցութեամբ Համազգայինի երիտասարդական 

ցանցի (ArtLinks)՝ եւ անոր օրինակով Եւրոպայի մէջ Youthlinks Europe հաւաքներու ծնունդը, 

ինչպէս նաեւ՝ Բագինի խմբագրական կազմի փոփոխութեամբ իրականացած արդիական 

բովանդակութիւնն ու տեսքը: Կրթական մարզին մէջ,  ժողովը դրական գնահատեց Իսի-լէ-

Մուլինոյի Թարգմանչաց վարժարանի Համազգայինի կրթական հաստատութիւններու 

ընտանիքին միանալը, «Լալան ու Արան» մանկական խաղերու շարքի հրատարակութիւնը, եւ 

այն փաստը, որ Երեւանի Պետական Համալսարանին հետ իրականացուող հայերէնագէտ 
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ուսուցիչներու պատրաստութեան ծրագիրը սկսած է տալ իր առաջին շրջանաւարտները: 

Դրական գնահատուեցաւ  նաեւ Լիբանանի մէջ, Մ. եւ Հ. Արսլանեան Ճեմարանին կցուած 

«Ռաֆֆի եւ Անելկա Արսլանեան» արդիական մանկասուրի կառուցումը, եւ ժողովը կարեւորեց 

յառաջիկայ գործունէութեան մէջ զարկ տալ այս ծրագրի բարգաւաճման գործին: Իբրեւ կարեւոր 

իրագործում, դրական գնահատուեցաւ նաեւ Ժորժ Սարգիսեանի թատրերգութիւններու 

թարգմանութիւններու հրատարակութիւնը:  Շինարարական մարզէն ներս դրական 

գնահատուեցաւ Նորսիկեան մանկապարտէզի բաց խաղավայրի կառուցումը։ ժողովը 

երախտագիտութեամբ անդրադարձաւ Գուրգէն եւ Մարգրիտ Ասատուրեաններու կտակին եւ 

Ազնիւ Բարունակեանի կտակին: 

2018-2022 քառամեակին համար ժողովը բանաձեւեց Կեդրոնական Վարչութեան 

գործունէութեան ընդհանուր ուղեգիծը, յատկապէս հայ երիտասարդը հայկական մշակոյթին 

մօտեցնելու առաքելութեամբ ճամբայ ելած h-pem հարթակի հետագայ քայլերը, Համազգայինի 

Հիմնադրամի եւ «Վահէ Սէթեան» տպարանի եւ հրատարակչականի գործունէութիւնը, 

քարոզչական աշխատանքներու ընդարձակումը, Հայաստանի, Արցախի եւ Ջաւախքի մէջ 

Համազգայինի գործունէութեան ուղիները, տեղեկութիւններու եւ մարդուժի շտեմարաններու 

պատրաստութիւնը եւ շրջանային կառոյցներու հզօրացումը: 

2018-ին պիտի նշուի Համազգայինի 90-ամեակը: Անդրադառնալով այս իրադարձութեան, 

ժողովը բարձր գնահատեց Համազգայինի մօտ գտնուող ԺԴ.-Ի. դարերէն եկող 27 ձեռագիր 

մատեաններու Մեսրոպ Մաշտոցի անուան գրադարանին յանձնելու Կեդրոնական Վարչութեան 

նախաձեռնութիւնը: 

Ժողովի աւարտին ընտրուեցաւ 2018-2022 քառամեակի Կեդրոնական Վարչութիւնը հետեւեալ 

կազմով. 

Ալեքսանեան Կարօ (Սուրիա) 

Այնթապլեան Սեպուհ (Լիբանան) 

Թիւֆէնքճեան Վիգէն (Գանատա) 

Թնճուկեան Սելլա (Եւրոպա) 

Հաշէօլեան Թամար (Լիբանան) 

Ղարաբաղցեան Սպարտակ (Հայաստան) 

Մկրտիչեան Մկրտիչ (Լիբանան) 

Չուխաճեան Մանուկ (Արեւմտեան ԱՄՆ) 

Պապիկեան Տիգրան (Արեւմտեան ԱՄՆ) 

Պարոնեան Հրայր (Արեւելեան ԱՄՆ) 

Սապունճեան Լորիկ (Լիբանան) 

Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան  
Ը. Պատգամաւորական Ժողով 

Երեւան, 23 Մայիս 2018 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

Սպիտակ Տունը Կ՛ողջունէ Փարակուէյի Դեսպանատան 

Երուսաղէմ Փոխադրումը 

Սպիտակ տունը ողջունեց իր դեսպանատունը Թել 

Աւիւէն Երուսաղէմ փոխադրելու Փարակուէյի քայլը եւ 

շնորհակալութիւն յայտնեց «Երուսաղէմը Իսրայէլի 

մայրաքաղաք ճանչնալու կեցուածքին միանալուն 

համար»: 

«Միացեալ Նահանգներ կ՛ողջունեն Փարակուէյի 

դեսպանատունը Թել Աւիւէն Երուսաղէմ փոխադրումը. 

կ՛ողջունենք արեւմտեան կիսագունդի մեր 

գործընկերոջ Իսրայէլի մայրաքաղաքի ճանաչման 

միացումը», նշեց Սպիտակ տունը: 

«Կը սպասենք ողջունել մեր բարեկամներէն ու դաշնակիցներէն շարք մը ուրիշներու 

Երուսաղէմը իբրեւ Իսրայէլի մայրաքաղաք ճանաչումը», ըսաւ Սպիտակ տունը: 

Կազայի Նաւահանգիստին Եւ Համասի Դիրքերուն Դէմ 

Իսրայէլեան Յարձակումներ 

Իսրայէլեան օդուժէն ռմբաձիգներ Չորեքշաբթի օր 

արշալոյսին Կազա քաղաքի արեւմուտքը գտնուող 

ձկնորսներու նաւահանգիստին մէջ հարուածեցին 

երկու նաւեր: Ըստ «Մայատին»-ի, իսրայէլեան 

լրտեսական օդանաւեր երեք հրթիռներ արձակած են 

նշեալ նաւերուն դէմ, որոնք հրկիզուած են: 

Կարճ ժամանակ ետք, իսրայէլեան ռմբաձիգներ 

հարուածած են Կազայի հիւսիսը գտնուող Համասի 

դիրքեր, ապա վեց հրթիռներ արձակած Քասսամի 

ջոկատներու Շահիտ Ահմետ Ժապարի դիրքերուն դէմ: 

Իսրայէլ յայտարարեց, որ վեց հրթիռներ արձակած է Համասի հիւսիսային Կազայի Ժապալիա 

շրջանի արեւելքը գտնուող հսկողութեան կէտերուն դէմ, ապա երկու հրթիռներ` Ժապալիայի 

արեւելքը գտնուող դաշտի մը դէմ, ինչպէս նաեւ Կազայի կեդրոնը: 

Նշենք, որ «Վերադարձ» նաւու գլխաւորութեամբ եւրոպական նաւեր երեքշաբթի օր Դանիոյ 

մայրաքաղաք Քոփենհակընէն սկսած էին նաւարկել դէպի Կազա, ուր կը նախատեսուի հասնիլ 

երկու ամիս ետք: Տորմիղին նպատակը Կազայի շրջափակումը խզելն է: 
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«Իրանեան Ուժերու Կամ Հըզպալլայի Սուրիայէն 

Հեռացման Կամ Տեղակայման Հարցը Քննարկելի Չէ, 

Որովհետեւ Սուրիական Կառավարութեան 

Վերապահուած Որոշում Մըն Է» Կ՛ըսէ Մըքտատ 

Սուրիոյ արտաքին գործոց փոխնախարար Ֆայսալ Մըքտատ յայտնեց. «Թուրքիոյ նախագահ 

Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան քանդեց երկու երկիրներուն միջեւ յարաբերութիւնները, ան պէտք է 

դադրի Սուրիոյ մէջ ահաբեկիչներուն աջակցելէ եւ իր ուժերը հեռացնէ»: 

Անոր համաձայն, երկու երկիրներու յարաբերութիւնները վատացած են Էրտողանի 

«քաղաքական յաւակնութիւններուն, կայսրութեան մասին երազանքի» պատճառով: 

«Ան չի մտածեր Սուրիոյ մէջ զինուած խմբաւորումներուն աջակցելու հետեւանքներուն մասին: 

Ան ոչնչացուց դրացի պետութիւնը, եւ Թուրքիոյ կողմէ Աֆրինի բռնագրաւումը ատոր վառ 

օրինակն է», ըսած է Մըքտատ` յոյս յայտնելով, որ այդ յարաբերութիւնները կը վերականգնին: 

«Ամերիկեան դաշինքը ռմբակոծեց Սուրիոյ մէջ գտնուող քարիւղի հանքերը, որպէսզի 

կառավարութիւնը անոնցմէ հեռու պահեն եւ ստիպեն, որ միլիոններ ծախսէ անոնց 

վերանորոգման համար», յայտնեց ան: 

«Սուրիոյ արաբական հանրապետութեան կառավարութիւնը ահաբեկչութեան դէմ պայքարին 

իրեն օժանդակելու համար հրաւիրեց դաշնակից ու բարեկամ ուժեր, որոնց շարքին` ռուսական 

ու իրանեան ուժեր, իրանցի խորհրդականներ եւ Հըզպալլայէն եղբայրներ: Անոնք բոլորն ալ 

առնչակից են ահաբեկչութեան դէմ պայքարին եւ չեն խախտեր Սուրիոյ գերիշխանութիւնն ու 

հողային ամբողջականութիւնը, ինչպէս նաեւ ահաբեկչութեան դէմ պայքարին մէջ սուրիական 

պետութեան հետ կատարեալ համակարգում կը կատարեն», նշեց Սուրիոյ արտաքին գործոց 

փոխնախարարը: 

«Այս հարցը (իրանեան ուժերու եւ Հըզպալլայի Իրանէն հեռացումը, «Ա.») քննարկելի չէ, 

որովհետեւ Սուրիոյ գերիշխանութեան կը վերաբերի այն, թէ իր հողերուն վրայ ո՛վ կրնայ ըլլալ 

կամ չըլլալ… ուստի այս հարցը սեղանի վրայ դրուած չէ, եւ չենք կրնար ոեւէ մէկուն արտօնել 

զայն սեղանի վրայ դնել», ընդգծեց Մըքտատ: 

Ինչ կը վերաբերի ռուսական կողմէ հնչած քաղաքական հոլովոյթի սկիզբէն ետք օտար բոլոր 

ուժերու Սուրիայէն հեռացման կոչին, ան ըսաւ. «Չեմ կարծեր, թէ մեր ռուս բարեկամները 

կ՛ակնարկեն այն ուժերուն, որոնք Սուրիա մուտք գործեցին օրինական կերպով եւ սուրիական 

կառավարութեան թոյլտուութեամբ: Ատիկա բացառապէս Սուրիոյ կը վերաբերի, եւ այս է 

Ռուսիոյ բացայայտ կեցուածքը»: 

«Առանց սուրիական կառավարութեան արտօնութեան Սուրիա մուտք գործած ուժերը 

բռնագրաւող ուժեր են, ինչպէս նաեւ Սուրիոյ մէջ ուղղակիօրէն ահաբեկչութեան կ՛աջակցին», 

ըսաւ Մըքտատ: 
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«Չենք Ջանար Իրանի Մէջ Վարչակարգը Փոխել, Սակայն 

Իրանցի Ժողովուրդը Յուսախաբ Է Իր Ղեկավարութենէն» 

Կ՛ըսէ Նոուըրթ 

Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր Հետըր Նոուըրթ 

յայտարարեց. «Միացեալ Նահանգներ չեն ջանար Իրանի մէջ քաղաքական վարչակարգը փոխել: 

Սակայն իրանցի ժողովուրդը իր երկրին ղեկավարութեան վարմունքին նկատմամբ իր 

հետզհետէ աճող յուսախաբութիւնը կ՛արտայայտէ»: 

Նոուըրթ, մեկնաբանելով Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Մայք 

Փոմփէոյի Իրանի վերաբերող յայտարարութիւնները, ըսաւ. «Կը կարծեմ, թէ ան ըսել ուզեց, որ 

այդ (Իրանի մէջ վարչակարգի փոփոխութեան, «Ա.») որոշումը կը պատկանի իրանցի 

ժողովուրդին, եւ մեր քաղաքականութիւնը չի կրնար վարչակարգեր փոխել»: 

Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութեան բանբերը վերահաստատեց իր 

երկրին այն ամբաստանութիւնները, թէ Իրան  կ՛ոտնահարէ մարդու իրաւունքները: «Երկրին մէջ 

անցեալ ամիսներուն մեր տեսած բողոքի ցոյցերը ցոյց կու տան իրանցիներուն իրենց 

կառավարութենէն յուսախաբութեան բարձր մակարդակը»: 

Իրանի արտաքին գործոց նախարար Մոհամետ Ժաւատ Զարիֆ իր կարգին մեկնաբանելով 

Փոմփէոյի յայտարարութիւնները ըսաւ. «Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար 

Մայք Փոմփէոյի յայտարարութիւնները սխալ են եւ հիմնուած են պատրանքներու վրայ»: 

«Ուաշինկթըն դարձած է լոպիական խմբաւորումներու պատանդը», նշեց Զարիֆ: 
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ԱԿՆԱՐԿ 

Առաջին Հանրապետութեան Տարեդարձը Մեզ Կրկին 

Խորհելու Առիթ Պիտի Տայ 

Ստորեւ կու տանք Չորեքշաբթի օր Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի 

յայտարարութիւններու ժամուն ՀՅԴ խմբակցութեան պատգամաւոր Ռուզաննա 

Առաքելեանի ունեցած ելոյթը. 

«Հայ ժողովրդի պատմութեան մէջ Մայիսի 28-ը մեր գոյութեան ու յաւերժութեան 

վկայագիրն է: Մայիսի 28-ով փաստագրուեց Հայոց առաջին անկախ հանրապետութեան 

ծնունդը, որը եւ կանխատեսեց հայ ժողովրդի ապագան: Ճիշդ է, որ Առաջին անկախ 

հանրապետութիւնը կարճ կեանք ունեցաւ, սակայն նրա գոյութեան փաստն արդէն 

ապացոյց էր հայ ազգի ազատ ապրելու վճռականութեան: Այդ երկուսուկէս տարիների 

ընթացքում արդէն կայացած պետութիւնն ունեցաւ մեծ յաջողութիւններ: Դեռեւս 

չդադարող պատերազմական պայմաններում հիմք դրուեց կրթական ու տնտեսական 

օճախների: Ստեղծուեց ազգային բանակ: Ի պատիւ Առաջին հանրապետութեան 

իշխանութիւնների, հայ ժողովրդի հոգեբանութեան մէջ փոխուեց ստրուկի, պարտուող 

մտայնութիւնը: Եւ ժողովուրդը սկսեց ապրել պետականութիւն ունեցողի 

ինքնավստահութեամբ: Սրանք պատմական ճշմարտութիւններ են: Այս օրերին, երբ 

տօնում ենք Սարդարապատի հերոսամարտի 100-ամեակը, հաւանաբար չարժէ խօսել 
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տարիներ շարունակ թոյլ տրուած պատմական այն խեղաթիւրումների մասին, որով 

արատաւորւում է թէ՛ մեր հերոսական պայքարի ոգին, թէ՛ Անկախ հանրապետութիւնը 

կերտողների կերպարը: 

Չափազանցրած չեմ լինի ասելու, որ եթէ չլինէր 1918 թուականը, եթէ չունենայինք 

Սարդարապատի հերոսամարտը, ստիպուած կը լինէինք նստել ու սպասել, թէ 

աշխարհի հզօրներն ինչպէ՛ս կը վճռեն մեր դատը, «տիրողներից» ո՛ւմ 

խնամակալութեանը կը յանձնէին մեզ` հայերիս: Սակայն, ի հեճուկս բոլոր նրանց, 

ովքեր թամաշայի էին կանգնել տեսնելու Հայաստանի անկումը, յանկարծակիի եկան. 

յաղթեց հայի ոգին: Աւելի՛ն, Մայիսեան յաղթանակը այդ նոյն հզօրներին ստիպեց 

հաշուի նստել հայոց պետականութեան հետ: 

1918 թուականն աւելին է, քան ընկալում ենք մենք, քան մեր խօսքն է ու գնահատանքը: 

Մայիսի 28-ը աւելին է, քան պարզապէս Առաջին անկախ պետութեան հռչակման օր: 

Պատմութեան այս լուսաւոր էջը մեզ պարտաւորեցնում է միասնական լինել յատկապէս 

օրհասական օրերին: 

Առաջին հանրապետութեան տարեդարձը մեզ կրկին խորհելու առիթ պիտի տայ 

խոնարհումով յիշելու այն սերնդին, որ կերտեց դարասկզբի սարդարապատեան 

գոյամարտը: Թերեւս ոչ ոք չէր կարող երեւակայել այդ փառահեղ յաղթանակը: Չէ որ դեռ 

վերջ չէր տրուել 1915 թուականին սկիզբ առած Հայոց ցեղասպանութեան ծրագրին: 

Արեւմտեան Հայաստանը հայաթափուել էր, ջլատուել էր հայութեան ուժը, իսկ թուրք 

ելուզակների ախորժակն աւելի էր բացուել, յատկապէս Էրզրումի, Սարիղամիշի ու 

Կարսի յանձնումից յետոյ: Նրանք արնակալած աչքերով արդէն ուրուագծում էին 

Հայաստանի վերջը: Եղաւ աներեւակայելին® Հայ ժողովրդի հերոսական պայքարը 1918 

թուականի Մայիսեան օրերին ոչ միայն խառնեց թուրքերի խաղաքարտերը, այլ ստիպեց 

ընդունել հայ ժողովրդի միասնական կամքի դրսեւորումը: 

Մեր մեծ գոյամարտում յաղթեց հայի կամքը, որը յետոյ պիտի դրսեւորուէր նաեւ 

Արցախի գոյամարտում: 

Սարդարապատը, Բաշ Ապարանը, Ղարաքիլիսան, այնուհետեւ Շուշին եկան ասելու, որ 

մենք պիտի լինենք: Ուրախալի փաստ է, որ Հայոց առաջին անկախ պետութեան 

ծննդեան օրուայ` Մայիսի 28-ի կողքին կայ սեպտեմբերի 21-ը` Երկրորդ անկախ 

հանրապետութեան օրը: Այս խորհրդանշական օրերը հաւաստումն են մեր ժողովրդի 

յարատեւման ոգու` ազատ, անկախ ու միացեալ հայրենիքի կերտման պայքարի կամքի: 

Մայիսի 28-ը աւետիս է. միշտ ունկնդիր մնանք այդ օրուայ խորհրդին»: 
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

ՆՈՐ  ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ 
Ուրախ եմ տեղեկացնելու, որ նոր գիրքս՝ «Սփիւռքահայ Կեանքեր, Ինչպէս որ Տեսայ», լոյս 

տեսաւ Ապրիլ 2018-ին: Յոյսով եմ, որ շատերու համար հետաքրքրական հրատարակութիւն մը 

պիտի ըլլայ, որովհետեւ աշխարհի ամենամեծ սփիւռքի համայնքներէն մէկուն մասին՝ ազգային 

շունչով գրուած, յօդուածներու շարք մը կը ներկայացնէ:  

 

Գիրքը կը նկարագրէ հայ անհատներու, ընտանիքներու, մշակութային եւ կրթական 

հաստատութիւններու ամէնօրեայ կեանքը, անոնց պայքարը հայ լեզուի, մշակոյթի եւ 

ինքնութեան պահպանման համար՝  Ատիս Ապապայի, Հալէպի, Թալինի, Նիւ Եորքի, 

Սանթիակոյի կամ Չիլիի մէջ։ 

 

Ըստ գիրքի խմբագիրին՝ «Դոկտ. Ճէպէճեանի ՝ 2011-էն 2017-ի միջեւ գրած յօդուածները, լաւագոյն 

վկան են անոր առողջ տեսլականին, բացառիկ եռանդին, խիզախ վերլուծումներուն, հասուն 

մտածելակերպին եւ հաստատ հաւատքին անցնեալ եօթ տարիներուն ընթացքին՝ միշտ 

առաջնային դասելով ինքնութեան պահպանման  հայուն փշոտ բայց անսակարկելի 

ճանապարհը, գոյապայքարը»:   

Աւելի քան 100 լուսանկարներով, 550-էջ  բովանդակութեամբ այս գիրքը վկայութիւն մըն է ազգի 

մը վերապրելու, գոյատեւելու կամքին ՝ հայ ժողովուրդին, որ 2018 թուականին կը տօնէ 

Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան 100- ամեակը եւ 20-րդ դարու Առաջին 

Ցեղասպանութեան 103-րդ տարելիցը: Ստանալու համար դիմել հեղինակին՝ Դոկտ. Հրայր 

Ճէպէճեան- hrayrj@mtnmail.com.cy 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

Հալէպահայ Երգչախումբերու Փառատօն 

Հովանաւորութեամբ Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան 100-ամեակի Սուրիոյ Կեդրոնական 

մարմինին, 6 Մայիսին Հալէպի «Գէորգ Եսայեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ հալէպահայ 

երգչախումբերու փառատօն` մասնակցութեամբ Կրթասիրաց մշակութային միութեան «Առնօ 

Բաբաջանեան» եւ Համազգայինի «Զուարթնոց» երգչախումբերուն: 

Հայ կաթողիկէ համայնքին անունով արաբերէն լեզուով բացման խօսք արտասանեց Նուշիկ Տէր 

Սարգիսեանը, որ անդրադառնալով Սուրիոյ Նահատակաց տօնին` վեր առաւ հայրենիքի 

պաշտպանութեան համար իրենց կեանքը զոհաբերած հայ եւ արաբ նահատակներուն 

սխրանքը, ներկայացնելով հայ մշակոյթին դերը յաղթանակներու փառաբանման եւ հոգեւոր 

մեր արժէքներու պահպանման մէջ: 

Հայերէնով բացման խօսք արտասանեց Նայիրի Պարսումեանը, որ լուսարձակի տակ առաւ 

երգին ու երաժշտութեան արժէքը, աւելցնելով որ հայ երգն ու երաժշտութիւնը մեր լինելութեան 

եւ պայքարի կարեւոր գործօններէն կը համարուին: 

Այնուհետեւ Կրթասիրաց մշակութային միութեան «Առնօ Բաբաջանեան» երգչախումբը, 

գեղարուեստական ղեկավարութեամբ Գայեանէ Սիմոնեան-Տէրեանի, դաշնամուրի 

ընկերակցութեամբ Լիզեթ Աւընեանի, յաջորդաբար ներկայացուց հոգեւոր, դասական եւ 

հայրենասիրական երգեր: 

Ապա ջութակահարներ Տեսիլ Սարեանը եւ Անժելլա Տաղլեանը ներկայացուցին «Կապոյտ 

մանուշակ» եւ «Տեսնեմ Անին» երգերը` դաշնամուրի ընկերակցութեամբ Ռուզան 

Պարսումեանի: 

Համազգայինի «Զուարթնոց» երգչախումբը, գեղարուեստական ղեկավարութեամբ Գայեանէ 

Սիմոնեան-Տէրեանի, դաշնամուրի ընկերակցութեամբ Ռուզան Պարսումեանի մեկնաբանեցին 

երգերու ընտրանի մը: 
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Փառատօնի եզրափակիչ պատգամը տուաւ Բերիոյ հայոց թեմի առաջնորդ Շահան արք. 

Սարգիսեանը, որ շեշտեց, թէ Հայաստանի անկախութեան 100-ամեակը ամէն հայու 

ամենացնծալի տօնն է: Ան գնահատեց կազմակերպիչ մարմինը, որ հաստատակամ, 

որդեգրուած ծրագիրին հաւատարիմ մնալով` մեր ժողովուրդին ուրախութեան, հպարտութեան, 

ցնծութեան, հայրենիքով մարդ դառնալու եւ հայրենիքին համար նպատակադրուած կեանք 

ապրելու հրաւէրը տուաւ: 

Ամերիկահայ Բժշկական Միութեան Հիմնադրութեան 33-

ամեակի Նշում 

Վերջերս Լոս Անճելըսի «Լոզ Հոլիվուտ» պանդոկին մէջ տեղի ունեցաւ Ամերիկահայ բժշկական 

միութեան հիմնադրութեան 33-ամեակին նուիրուած տօնակատարութիւն: 

Աւելի քան երեք տասնամեակներէ ի վեր հայութեան 

առողջապահական կարիքներուն հասնող սոյն 

կազմակերպութիւնը այս տարուան իր ձեռնարկին 

ուշադրութեան առարկան դարձուցած էր հայ զինուորը 

տօնակատարութեան իբրեւ խորագիր ընտրելով` «Հայ 

զինուորին յաւերժ փառք»-ը: 

Բացման աղօթքը կատարեց առաջնորդ Յովնան արք. 

Տէրտէրեանը, իսկ իր սրտի խօսքը արտասանեց 

առաջնորդ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեանը, որ գնահատանքով արտայայտուեցաւ միութեան 

անդամներուն եւ ընդհանրապէս առողջապահական ծառայութիւն մատուցող նուիրեալներուն 

մասին, որոնք կեանքի նպատակ դարձուցած են իրենց նմաններուն ծառայութիւնը եւ անոնց 

բարելաւումը` իրենց ժամանակն ու կարողութիւնները ի սպաս դնելով իրենց նմաններուն 

կեանքի բարելաւման համար: 

Ամերիկահայ բժշկական միութեան վարչութեան ատենապետ տոքթ. Արմոնտ Քոթիքեանը 

նկատել տուաւ, որ ձեռնարկը իսկական արտացոլացումը հանդիսացաւ իրենց առաքելութեան 

եւ նպատակին, որովհետեւ հաւաքուած են ոչ միայն սատարելու Արցախի մեր զինուորներուն, 

այլ մեծարելու համայնքի առողջապահական մարզի ղեկավարները: 

Կազմակերպութիւնը իր «Նախագահի ղեկավարման մրցանակ»-ը շնորհեց բժիշկներ Սիմոն 

Քէօշկէրեանին եւ Րաֆֆի Մինասեանին, «Ազդու զօրակցութեան մրցանակ»-ը յանձնուեցաւ 

Ամերիկահայ բժշկական միութեան նեցուկ կանգնած նախկին Տիկնանց օժանդակ մարմինին: 

Տօնակատարութեան կազմակերպիչ յանձնախումբի ատենապետ տոքթ. Քեւըն Գալստեանը 

յայտնեց, որ այս տարուան ձեռնարկը լուսարձակի տակ առաւ մեր համաշխարհային 

առողջապահական համայնքին հզօրութիւնը, աւելցնելով, որ իրենց համար պատիւ է նման 

մեծարումներ կատարելը եւ Արցախի զինուորներուն բարօրութեան նպաստելը: 

Ձեռնարկի ընթացքին գործադրուեցաւ նաեւ գեղարուեստական յայտագիր: 
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Յայտնենք, որ սոյն ձեռնարկին հասոյթը պիտի տրամադրուի Արցախի մէջ վիրաւորուած 

զինուորներու կարիքներուն հասնող` Երեւանի «Հերացի» հիւանդանոցին մէջ բացուած 

վերականգնողական կեդրոնին: 

Երեկոյի ընթացքին ուղղակի կապ հաստատուեցաւ նշեալ վերականգնողական կեդրոնին մէջ 

դարմանուող զինուորներուն եւ Երեւանի պետական բժշկական համալսարանի տնօրէն տոքթ. 

Արմէն Մուրատեանի հետ: 

Հայաստանի Հանրապետութեան Եւ Մայիսեան 

Հերոսամարտերուն 100-ամեակի Նշում 

Հովանաւորութեամբ Քանատայի մէջ Հայաստանի դեսպան Լեւոն Մարտիրոսեանի, 

կազմակերպութեամբ Քեպեքի Հայ համայնքի միացեալ մարմինին,13 Մայիսին, 

Մոնրէալի «Սանթր Արմենի» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Հայաստանի 

Հանրապետութեան եւ Մայիսեան հերոսամարտերու 100-ամեակին նուիրուած 

տօնակատարութիւն: 

Քեպեքի Հայ համայնքի միացեալ մարմինի ատենապետ Վիգէն Սարգիսեանը իր 

ելոյթին մէջ շնորհաւորեց Հայաստանի նորընտիր վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը` 

մաղթելով, որ առաջնորդէ Հայաստանը դէպի նոր եւ փայլուն յաջողութիւններ: 

Հայաստանի դեսպան Լեւոն Մարտիրոսեանի ուղերձի ընթերցումը կատարեց 

(հայերէնով, ֆրանսերէնով եւ անգլերէնով) Քանատայի մէջ Հայաստանի հիւպատոս 

Արա Մկրտչեանը: 
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Օրուան պատգամաբեր, Հայաստանի ԳԱԱ-ի Պատմութեան հիմնարկի տնօրէն դոկտ. 

Աշոտ Մելքոնեանը յայտնեց, որ վերջերս Հայաստան անցուց ճակատագրական պահեր, 

սակայն իշխանափոխութիւնը կատարուեցաւ շատ սահուն ձեւով, ինչ որ արդիւնք էր 

պետականութեան բարձր գիտակցումին, որ կերտուած էր 1918-ին մեր արեան գնով 

պարտադրած եւ ձեռք բերած անկախութեամբ: Ան պատմականը կատարեց 

Հայաստանի պետականութեան ստեղծման` շեշտելով, որ այն օրերուն գոյութիւն չունէր 

ներկուսակցական խնդիր, այլ կար միասնական գաղափար` կերտել ազգային 

պետութիւն եւ ստեղծել հայոց պետականութիւն: Ան դրուատեց Քեպեքի հայ համայնքի 

միասնականութիւնը եւ մաղթեց, որ օր մը ազգովին վերադառնանք Հայաստան: 

Աւարտին Վիգէն Սարգիսեանը յատուկ շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր անոնց, որոնք 

նպաստեցին սոյն ձեռնարկի կազմակերպական աշխատանքին եւ յաջողութեան: 

Ձեռնարկի ընթացքին ելոյթ ունեցան Կապի Կալոյեանը եւ Ռուբէն Սասունցին: 

Եկեղեցականաց Համագումար 

Նախագահութեամբ թեմի առաջնորդ Սեպուհ արք. Սարգիսեանի, 14 Մայիսին գումարուեցաւ 

թեմի Եկեղեցականաց համագումար` ընտրելու համար Արսէն քհնյ. Աւետեանը փոխարինող 

եկեղեցական անդամ մը: 

Սրբազան հայրը բացատրեց, որ նկատի ունենալով Արսէն քհնյ. Աւետեանի թեմէն ներս 

քահանայագործելու դադարեցման Կրօնական խորհուրդին որոշումը եւ նկատելով, որ ան 

Պատգամաւորական ժողովի անդամ էր, հարկ է զայն փոխարինող նոր անդամ ընտրել: 

Ժողովականները կարծիքներու փոխանակումէն 

ետք ընտրեցին  Գրիգորիս քհնյ. Ներսիսեանը` 

որպէս պատգամաւոր 16-րդ շրջանի 

Պատգամաւորական ժողովի: 

Համագումարը առիթ եղաւ, որ սրբազան հայրը 

անգամ մը եւս թելադրէ քահանայ հայրերուն, որ 

ամենայն պարտաճանաչութեամբ եւ 

նախանձախնդրութեամբ կատարեն իրենց 

պաշտօնը, առաւել` Մայիսեան օրերուն 

անդրադառնան Հայաստանի 100-ամեակի տօնակատարութիւններուն եւ միաժամանակ խօսին 

ժողովուրդին Հայաստանի մէջ տեղի ունեցող համաժողովրդային խաղաղ ցոյցերով 

իրագործուած յաղթանակի մասին: 

www.aztarar.com 
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ԱՅԼԱԶԱՆ 

Ինչպէ՞ս Պահպանել Տեսողութիւնը Հասուն Տարիքին 

Մինչեւ 65 տարեկան շատեր կը բախին տեսողական խնդիրներու, մինչեւ իսկ` կուրութիւն 

պատճառող հիւանդութիւններու. այդ հիւանդութիւններէն յիշենք` մաքիւլար տեճեներէյշընը,  

կլոքոմիան, քաթարաքթը եւ այլն… Տրուած ըլլալով, որ այս հիւանդութիւնները ցաւեր չեն 

պատճառեր եւ յաճախ երկար ժամանակ առանց ախտանշանի կը մնան, մարդիկ երկար 

ժամանակ ակնաբուժին չեն դիմեր: Ինչպէ՞ս կարելի է խուսափիլ այդ հիւանդութիւններէն… 

Ահաւասիկ 5 օգտակար խորհուրդ` Ամերիքըն Աքատեմի աֆ Օֆթալմոլոճի հիմնարկի 

մասնագէտներուն կողմէ: 

-1- Աչքի ամբողջական քննութիւն անցուցէք 40 տարեկանէն սկսեալ:Հիւանդութիւններու կամ 

տեսողութեան փոփոխութիւններու ախտանշանները այդ տարիքին կը դրսեւորուին: Այդ 

պատճառով ալ ակնաբուժին այցելելը զանոնք ժամանակին յայտնաբերելու միակ 

հնարաւորութիւնն է: 

-2- Պարզեցէք ժառանգականութեան տուեալները. 

Աչքերու որոշ հիւանդութիւններ ժառանգական են: Վերը յիշուած աչքի հիւանդութիւնները 

սերտօրէն կապուած են ժառանգականութեան հետ: Ձեր ընտանիքի անդամներուն հետ 

պարզեցէք այս հարցերը եւ զանոնք փոխանցեցէք ձեր ակնաբուժին: 

-3- Առո՛ղջ ապրեցէք: 

Մեր մարմինը, նոյնքան ալ մեր աչքերը առողջ սնունդի պէտք ունին: Աչքերուն համար 

յատկապէս օգտակար են Սէ. կենսանիւթով հարուստ պտուղները, ընդեղէնները, բուսական 

իւղերը, կանաչ տերեւով բանջարեղէնները եւ ձկնեղէնը: 

-4 Հրաժարեցէ՛ք ծխախոտէն: 

Ծխախոտը կը բարձրացնէ աչքի որոշ հիւանդութիւններու զարգացման հաւանականութիւնը: 

Ծխախոտը կը յառաջացնէ նաեւ սրտանօթային հիւանդութիւններ, որոնք կրնան 

անմիջականօրէն ազդել աչքերու վիճակին վրայ: Կրաւորական ծխելու ժամանակ ձեր շնչած 

ծխախոտի ծուխը աչքերու չորացում կը պատճառէ: 

-5- Արեւի ակնոց կրեցէ՛ք: 

Արեւի անդրմանիշակագոյն ճառագայթները կը բարձրացնեն աչքերու հիւանդութեան 

հաւանականութիւնը, այդ պատճառով ալ պայման է, որ զանոնք պաշտպանէք այդ վնասակար 

ճառագայթներէն: 

www.aztagdaily.com 
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Թաց Լուացքը Տան Մէջ Չորցնելը Վտանգաւոր Է 

Իրլանտացի գիտնականներ եկած են այն եզրակացութեան, որ թաց լուացքը տան մէջ չորցնելը 

շատ վնասակար է առողջութեան: Անոնց կարծիքով, խոնաւ լաթերը տունը փռելով` մենք 

արհեստականօրէն կ՛աւելցնենք օդին խոնաւութիւնը 30 առ հարիւրով: Իսկ օդի բարձր 

խոնաւութիւնը հիանալի պայմաններ կը ստեղծէ մանրէներու եւ որոշ տեսակի սունկերու եւ 

բորբոսի յառաջացման ու զարգացման համար: 

Նոյն գիտնականները նշած են, որ տուեալ 

պայմաններուն մէջ առաւել եւս խոցելի են երեխաներն 

ու տարեցները, ինչպէս նաեւ` բոլոր անոնք, որոնք ազմ 

կամ շնչառական այլ հարցեր ունին: «Այդ սունկերը, 

անշուշտ, անզէն աչքով տեսանելի չեն, բայց կրնան շատ 

արագ տարածուիլ տան մէջ եւ գերզգայնութիւններու 

պատճառ դառնալ», ըսած է գիտնականներէն մէկը: 

Լաթերը չորցնելու լաւագոյն տարբերակը դուրսը 

կախելն է կամ չորցնող մեքենայ օգտագործելն է: Իսկ տան օդի խոնաւութիւնը նուազեցնելու 

համար պէտք է աւելի յաճախ բանալ պատուհանները եւ օդափոխել սենեակները: 

Կարմիր Միսը 

100 կրամ միսը կը պարունակէ երեք անգամ աւելի երկաթ, քան` կարգ մը ընդեղէններ եւ սոյան: 

Միսին պարունակած երկաթը մարմնին կողմէ աւելի դիւրին ներծծուելու առաւելութիւնը ունի: 

*** 

Միսերէն ամէնէն դիւրամարսը նապաստակի միսն է, ապա` 

հաւու, կովու, խոզի… Ամէնէն դժուարամարսը ոչխարինն է: 

*** 

Եփած միսը աւելի բնասպիտ կը պարունակէ եւ աւելի 

դիւրամարս է, քան հումը: 

*** 

Թարմ միսը պէտք է ըլլայ վարդագոյն, իւրայատուկ հաճելի 

հոտով: 

*** 

Ուշ եփող միսը կը փափկանայ, եթէ կտորները ծեծուին փայտէ յատուկ մուրճով: 

*** 

Միսը աւելի շուտ կ՛եփի, եթէ անոր ջուրին աւելցուի 1 դգալ քացախ եւ 1 դգալ կիտրոնի հիւթ: 

*** 

Յօշած միսը պէտք է անմիջապէս գործածել, որովհետեւ շուտ կը քայքայուի, նոյնիսկ` 

սառնարանը պահելու պարագային: 

*** 

Մէկ քիլօ միսը քաշելէ ետք կը մնայ 600 կրամ, իսկ տապկելէ ետք` 620-650 կրամ: 

*** 

Որպէսզի միսը լաւ կարմրի, տապկելէ առաջ զայն ծծուն թուղթով ցամքեցնել: 
*** 

Խաշուած միսը հիւթեղ կ՛ըլլայ, եթէ կտորները եռացուած ջուրի մէջ, թեթեւ կրակի վրայ եփուին: 

 


